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é . BRAZILA LIGO ESPERANTISTA
(Liga Esperantista Brasileira)

B, L. E.

(Reconhecida ■ de liiiidade Publica-
n. 43Õ6. de 26 de Outubro de

VK’ ... ■

?4

pelo Decreto
1921)
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Art. l.° — A BRAZUKA LIGO ESPERANTISTA 

L. E.), fundada em 21 de Julho de 1907, 
séde -na cidade do Rio de Janeiro, tem 
fim:

a) Dirigir a propaganda geral do Esperanto no 
Brasil;

bi Fazer propaganda do Brasil no estrangeiro 
por meio do Esperanto;

c) Colligar e auxiliar os grupos esperantistas;
d) Organizar regulamentos para exames de Es
uperanto e dar os respectivos diplomas;''

e) Promover a creação de cursos superiores e 
.; por correspondencia;
f) Representar a opinião dos esperantistas bra- 

♦ sileiros que lhe foren) filiados;
g) Superintender a organização de congressos 

brasileiros de Esperanto;
h) Editar o BRAZILA ESPERANTISTO.

Art. 2/
a)
b)
c)

-.

c)
§ l.t-

t

Í 2-

§

§

§

Brazila Ligo Esperantista* consiste de: 
fundadores;
isolados;
í bemfeitores; 
honorarios;

a pessoa que fizer á 
pelo menos, 200$000. 
a pessoa que prestar
E. Este titulo será 
brasileiro de Espe-

• J. ■ • jL-,

-A “
Socios
Socios 
Socios 
Socios
Grupos filiados (sociedades, cl ubs. etc.)
São socidŝ. fundadores todos os que se acha

vam quites em 13 de Dezembro de 1913.
0— Sao socios isolados todos os que pagam uma 

contribuirão annual de 5$000.
3. ° — E’ socio bemfeitor toda 

B. L. E. uma doação de,
4. ° — E’ socio honorario toda 

grandes serviços á B. L. 
dado por um congresso 
ranto.

5-° — São grupos filiados todos os que. acceitando 
este regulamento, pagam uma quota annual de. 
pelo menos. 15$000. correspondente a seis so
cios, á razão de 2$500 cada um.

§ 6“ — Òs pagamentos são feitos adiantadamente.
Art. 3.°—A “Brazila Ligo Esperantista” não inter

vém nas questões que dizem respeito á vida 
interna dos grupos filiados, que, podem livre
mente agir, segundo os seus estatutos.

Art. 4.“ — Os socios tem direito a:
a) Recebér gratuitamente o “Brazila Esperan

tisto” organi official da B. L. E.
b) Gosar de abatimento nos livros ou outros pu

blicações feitas pela B. L. E.
L* — Os grupos filiados podem, gratuitamente, 

publicar rio orgam official informações sobre o 
movimento esperantista local.

A “ Brazila Ligo Esperantista ” reunir-se-a
. , - —-— -— *

- °

— J

em sessões ordinárias de seis em seis mezes. 
nas quaes tomarão parte os membros da di
rectoria, os socios isolados e os delegados dos 
grupos filiados.

l.° — Os membros da directoria e os socios isola
dos têm direito a um voto cada um.
-Os delegados de gruço filiado têm direito a 
tantos votos quantas vezes a contribuição to
tal do grupo contiver a quota annual de um

lados por um delegado ou repartidos por dois 
ou mais.

Art. 6.°—A “Brazila Ligo Esperantista” será dirigi
da por uma directoria composta de um pre
sidente, um vice-presidente; um secretario ge
ral, dois secretários e um thesoureiro.

§ unico — A directoria será eleita durante os Con-

Ãrt.

§
' r
2.°

Estes votos poderão ser accumu-

gressos Brasileiros de Esperanto, ou"em as
sembléa geral se houver um intervallo supe
rior a dois annos entre dois Congressos.-

z
—*

ESTRARO de B. L. E.
%

' T4 -

Honora prez. — D-ro Everardo Backheuser 
Hon. vic-prez. — D-ro Venancio da Silva 
Prezidanto— Inĝ. A. Couto Fernandes 
Vicprezidanto — D-ro Carlos Domingues
Ĝenerala eek. — Inĝ. L. C. Porto Carreh’o Neto 
Ia. sek. — S-ro Odilio Pinto 
2‘. sek. — F-ino Yrany Baggi de Araujo 
Kasisto — S-ro E. Felix Tribouillet 212
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GRUPOJ ALIGINTAJ AL “B.

1.

o

•rt
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

L- E ”
BRAZILA KLUBO “ESPERANTO”. (1906) Si 
dejo: Praça 15 de Novembro. IOI. Rio de Ja
neiro.
ESPERANTO-KLUBO DE ARACAJU’. (1907). 
Sidejo: A va caja. Sergipe.
VIRINA KLUBO. (1912) Sidejo: Praça lii de 
Novembro IOI. Rio de Janeiro.
GRUPO ESPERANTISTA “COUTO FERNAN
DES”. (1914). Sidejo: Rua Collares Morei
ra. 116. 8. Luiz. Maranhão.
NOVA SAMIDEANARO. (1919). Tristão Gon
çalves, 55. Fortaleza. Ceará.
ESPERANTISTA RONDETO “VERDA STELO". 
(1919). Sdo Roni facio. Correio de Therezopolis, 
Sta. Catha rina.
VERDA STELARO. (1920). Rua Marquez de Ca
xias. 538. Pelotas. Rio Grande do Sui.
LABORISTA ESPERANTISTA GRUPO. (1921). 
Comeri no, 16. Rio de Janeiro.
ESPERANTA SOCIETO DE BAHIA (1922) La
ranjeiras, 11. S. Salvador, Bahia.
GREMIO ESPERANTISTA EVERARDO BACK
HEUSER. (1923). Sete Scteinbro, 116-1°, Porto 
Alegre. Rio Grande do Sui.
BRAZILA KLUBO ESPERANTISTA DE ME 
DICINO-STUDENTOJ. „
dicina. Praia Vermelha. Rio de Janeiro.

(1924) Fakultato de Me-

POPULARA ASOCIO ESPERANTISTA. (1924)
TB ... . W-* 22 B a *L

(1927).
Rua Vergueiro. 64. São Paulo.
SUDBRAZILA ESPERANTISTIGILO”.
Sidejo.1 Rua dos And radas, 1431. Porto Alegre. Rio 
Grande d6'Efal.

13.
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V)> OFICIALA ORGANO
de “BRAZILA LIGO ESPERANTISTA”

18-a Jaro Numero 9-12

Aliĝo al B. L. E. 5$000
Eksterlande Sv. fr. 4 Septembro-Decembro 1927

REDAKCIO — Praça 15 Novembro, 101 
RIO DE JANEIRO — BRAZILO

A Lingua ln ternacional
Refere o dr. Edmond Privat, eni artigo 

no “Esperanto”, que de nma viagem pela Es- 
candinavia teve impressão pessimista a res 
peito da divulgação da lingua franceza. Em 
um congresso internacional, em que elle to
mou parte, annunciou-se logo de inicio que 
não seria empregada essa lingua, nem mesmo 
para as traducções, por isso que quasi ne
nhum dos presentes a compreendia. Em ou
tro, maior, empregou-se o francez em terceiro 
lugar, mas evidentamente só para a delegação 
da França e sem éco entre as outras.

A lingua ingleza pareceu, ao menos no 
principio, ser a preferida A pouco e pouco, 
entretanto, o alienulo foi sendo empregado e 
generalizou-se mesmo nos últimos dias. Por
que? pergunta o dr. Privat? E explica'.

“Sómente por causa da pronuncia. Todos 
gostariam de falar inglez. Todos experimen
tam. Poucos conseguem. Todos julgam com
preender o inglez. Todos se esforçam. Pou
cos alcançam A pronuncia é demasiada
mente difficil.” O dr. Privat não pôde com
preender o inglez falado por muitos japo- 
nezes, allemães ou russos. Mas a sua grande 
admiração foi no tocante aos suecos, porque 
sempre suppuzéra que aprendessem melhor a 
lingua ingleza. E comtudo a pronuncia dos 
suecos foi uma barreira para o dr. Privat, que, 
embora . per feitamente familiarizado com o 
idioma inglez e falando-o fluentemente, não lo
grou entender a muitos delle s.

Outros estranjeiros verificaram a mesma 
cousa. O “w”, o “th”, os diversos sons vogacs, 
a differenciação entre varias especies de “a” e 
"e”, são, sem duvida, uma enorme difficuldade 
para que se possa obter unidade de prosodia, 
como nas linguas de phonetica simples, italiano 

ou Esperanto. Entre um inglez e um sueco 
ou um russo, que falam mal, ainda póde existir 
compreensão, porque ao menos um está em 
terra firme em quanto o outro nada num rio, 
segundo a pittoresca comparação do dr. Pri
vat; mas quando se trata da conversa em in
glez, entre um sueco ou um russo e um fran
cez ou italiano, então nadam ambos numa cor
rente impetuosa e frequentemente ninguém se 
entende.

Nunca succedeu em congressos de Espe
ranto que o aŭditorio deixasse de compreen
der os oradores, como nesse caso de Stockhol- 
mo, em que os estranjeiros tentavam falar in
glez. Cumpre ter em mente que nos congres
sos communa não tomam parte, como em Ge
nebra, na Liga das Nações, embaixadores que 
viveram dez annos cm Londres ou em Wa 
shi ngton. E ainda assim, estes preferem usar 
o francez.

Além da excessiva multiplicidade de sons 
d ifficeis, o inglez tem ainda outra qualidade 
muito perigosa para a compreensão: é que elle 
consiste pela maior parte em monosyllabos. 
Muitas phrases contém sómente palavras de 
uma syllaba “Where have you been? In this 
room with tiro friends of mine”. Doze pala
vras, doze syllabas, dez sons vogues differen
tia. Se se perde um, perde-se o sentido da 
phrase inteira.

Isso mesmo, continua o dr. Privat, póde-se 
observar todas as noites nas irradiações. Nada 
é mais difficil de apanhar do que as commu- 
nicações em inglez, ao passo que todas as com- 
municações de Roma ou Milão se ouvem ad
miravelmente claro. Em italiano, como em 
Esperanto, as finacs são como que pontos de 
repouso entre as syllabas mais importantes.
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Vejamos o que diz Meillet, no seu magis
tral livro “Lds langues daus V Europe nou
velle” acerca da lingua ingleza: “Ndo ha lin
gua nenhuma que um estranjeiro adulto possa 
com mais difficuldade chegar a falar correcta
mente. A pronuncia é o obstáculo mais forte 
contra o papel mundial do inglez.”

O alterado é certamente muito mais sim
ples do ponto de vista da phonetica. Por isso 
veio a ser cada vez mais usado nos últimos 
dias do já referido congresso de Stockholmo. 
Ao menos os sons são hastante simples e se 
fosse o mesmo quanto á grammatica e á cons
truido, elle teria bastantes possibilidades. 
Mas a construcção difficulta a compreensão 
aos estranjeiros e a grammatica tira-lhes a co
ragem de se arriscarem a falar. Temem errar 
nas finaes do plural ou no uso do artigo. Em 
vez de pensar no objecto de suas palavras, são 
obrigados a um considerável esforço para se 
lembrar se a lua é do genero masculino e o sol 
do feminino, ou vice-versa. O mesmo no francez.

Não ha propaganda tão efficaz, remata o 
dr. Privat, cujo artigo vimos acompanhando, 

' como a comparação entre o emprego da lin
gua ingleza e o emprego do Esperanto no mds- 
mo congresso. Assim, uma experiencia como 
a que se fez ultimamente na Conferencia da 
Educação para a Paz, em Praga, é a mais con
vincente e a mais util das provas.

A época, porém, não é mais tão sómente 
de experiencias, e sim de realidades: vemos, 
por exemplo, que para o anno de 1928 já estão 
annunciados tres congressos internacionaes 
em que o Esperanto será a “unica” lingua de 
traducção.

C. D.
* • w ■

-------©-------

Brazila Ligo Esperantista
- 'W •!'kraan

Adheriram ã B. L. E. durante o anno de 1927 
o Gremio “Sud Brazila Esperantistigilo”. de Porto 
Alegre, Rio Grande do Sul e as seguintes pessoas: 
Sr. Enrique Legrand, de Montevideo. Vruguay; Sr. 
Antonio Fernandes da Paixão, de Pores do Turvo 
(Minas Geraes). Senhorita Sylvia Prates Cordeiro 
e Srs. Fabio de Macedo Soares Guimarães e Renato 
Sã, do Rio de Janeiro, socios do “Brazila Klub Es
peranto”; Srs. B. Sarmento e João Stniber. de São 
Paule, socios do “Populara Asocio Esperantista”; 
Srs. José Sarmiento Marques, Salvino J. Fernandes e 
José Furquim Natal, de £?. Paulo; Sr. Nathan Burger, 
de Curityha (Paraná) ; Eng. Julio Cesar de Meilo 
e Souza e José Pereira, do Rio de Janeiro; D. Cor
nelia de Souza Andrade, de M iracema, E. do Rio e 
Prof. Rajmundo Rocha, de Conceição do Servo (Mi
nas Geraes).

Oka Brazila Kongreso de Esperanto

' La unua volumo de la raporto pri la Oka 
Brazila Kongreso de Geografio, okazinta en 
Victoria, samtempe kun la Kongreso de Es
peranto, enhavas detalan raporton pri tiu ĉi 
kongreso.

Ĉar tio estas bonega propagando de Es 
peranto, la ĝenerala sekretario de B. L. E. 
skribis dankan leteron al D-ro Carlos Xavier, 
prezidanto de la Organizaj Komitatoj de la 
du kongresoj.

<ŝ>
jr

La : orniko Ĵ i.aj La Kato

La 
lon, kaj 
amasigi

Maljuna avarulo havis kornikon, kiu 
kutimis ŝteli la monerojn, kiujn ĝi trovis, kaj 
ilin kaŝi ĉiam en la sama truo. La hejma 
kato, scivola pro tiu faro, demandis ĝin:

— Diru al mi, kial vi amasigas tiom da 
rondaj metalaj pecoj, kiujn vi neniam uzas?

— Nu! respondis la korniko — ĉu eble 
mi ne scias ke nia mastro ankaŭ posedas ko
fron plenan de tiaj metalaj radetoj? Ili 
servas ial li por nenio, tial ke li neniam ilin 
uzas, kiel same okazas al mi mem.

respondo kontentigis la katan scivo
la korniko daŭrigis, kiel ĝia mastro, 
la senutilajn monerojn.

Esperantigis
Kotinju.

• l 1
f

<•> • ,
r

LA MULISTO
&

Machado de Assis

•Subite haltis la mulo, sur kiu mi rajdis; mi ĝin 
vipis, ĝi faris du saltojn, poste pli tri, fine pli unu, 
kiu jetis min for de la selon kun tiom da malfeliĉo, 
ke mia maldekstra piedo restis kaptita en la pied
ingo; mi penis alkroĉi min al la ventro de la besto, 
sed ĉi tiu, nun timegita, ekkuris tra la vojo. 
Verdire: ĝi deziris kuri kaj efektive faris du sal
tojn, sed mulisto, kiu ĉeestas, alkuris ĝustatempe 
por preni ĝian bridon kun sufiĉe da peno kaj dan
ĝero. Post kiam la bruto estis subigita, mi liberigis 
min de la piedingo, kaj stariĝis.

— De bela danĝero vi vin savis! diris la mu
listo.

Kaj tio estis vero; se la mulo kuradus tra la 
vojo, ĝi kontuzus min grave, kaj mi ne scias, ĉu 
la morto ne estus ĉe la f;no de la akcidento; kapo 
rompita, sangalfluo, iu malordo interne, jen finiĝus 
la juna sciencisto. La mulisto eble savis mian vivon; 
tio estis pozitiva; mi sentis ĝin en la sango, kiu 
skuis mian koron. Bona mulisto! dum mi re-
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konsciiĝis, li zorgis ordigi la jungilon de la mulo 
kun multe da atento kaj lerteco. Mi decidis doni 
al li tri el la kvin ormoneroj, kiujn mi kunportis; 
ne ĉar tiu estis la prezo de mia vivo, — ĝi estis 
netaksebla; sed tial ke tiu estis rekompenco inda 
je la sindono, per kiu li min savis. Konsentite; mi 
donos al li la tri monerojn.

— Jen prenu, li diris prezentante al mi la bridon 
de la rajdobesto.

— Post momentoj mi respondis; atendu iom, 
ĉar mi ankoraŭ ne rekonsciiĝis...

— Ne diru tion !
— ĉu ne estas certe, ke mii preskaŭ mortis?
— Se la mulo kuradus, tio estus ebla; sed vi vidis, 

ke kun la helpo de Dio okazis nenio.
Mi esploris la -vojaĝosakojn, forprenis malnovan 

veŝton, en kies poŝo mi portas la kvin ormonerojn, kaj 
dum tiu tempo mi plupensis, ĉu la mondonaco ne 
estas troa, ĉu ne sufiĉas du moneroj. 
Efektive 
pro ĝojo. 
rulo, kiu 
monero, 
la lumo 
mi estis turninta la dorson kontraŭ lin; sed li eble 
suspektis tion, ekparolis al la mulo laŭ signifoplena 
maniero; li donis konsilojn al la mulo,-diris, ke ĝi 
fariĝu saĝa, ke la “sinjoro doktoro” povas puni 
ĝin; kvazaŭpatra monologo. Granda Dio! mi 
aŭdis kison ekbrui: la mulisto kisis la frunton 
la mulo.

Eble unu. 
unu monero estis sufiĉe por emocii lin 

Mi ekzamenis lian veston; li estis mize- 
neniam estis vidinta ormoneron. Do, unu 
Mi forprenis ĝin, mi vidis ĝin brili je 

de la suno; ne vidis ĝin la mulisto, ĉar

eĉ 
de

— Ho! mi ekkriis. w
— Bonvolu pardoni min, sed la malica besto 

rigardas tiel ĉarme...
Mi ridis, hezitis, metis en lian manon arĝentmo- 

neron, ekrajdis kaj trote foriris; iom honta, verdire, 
iom necerta pri la efekto de la arĝentmonereto. Sed 
je kelkaj metroj da distanco mi rigardis malan
taŭen, la mulisto faris al mi grandajn riverencojn 
kun evidentaj pruvoj de kontenteco. Mi ekkompre
nis, ke tio estis ĝusta: mi estis paginta lin bone, mi 
eble estis paginta troe. Mi metis la fingrojn en la 
poŝon de la veŝto, kiun mi portis sur mia korpo, 
kaj palpsentis iujn kupromonerojn; ĉi tiuj estis la 
moneroj, kiujn mi estis devinta doni al la mulisto 
anstataŭ la arĝentmonero. ĉar, fine, li ne celis 
iun rekompencon aŭ virton, li cedis al natura instigo, 
al la karaktero, al la kutimo de sia ofico; plue, 
la cirkonstanco, ke li estis nek pli antaŭe, nek pli 
malantaŭe, sed ĝuste ĉe la loko de la okazintajo, 
ŝajnis igi lin nura instrumento de la Providenco; 
kaj ĉiasupoze la merito de la ago estis pozitive 
nenia. Mi malĝojigis pro tiu pripenso, nomis min 
malavarulo, metis la arĝentmoneron en la kalkulon 
de miaj iamaj malŝparoj; mi sentis (kial mi ne 
diros ĉion?) sentis konsciencriproĉojn.

ĉapitro XXI de “Memorias Póstumas de Braz 
Cubas” (Postmortaj Memoraĵoj de Braz Cubas).

El ix) r t uga la lingvo tradukis.

Carlos Domingues.

© © © © © ©

Kiel nutri la amon?
Jen demando, kiun mi opinias nerespond

ebla, tial ke oni ne nutras la amon.
La amo estas la suno, la poezio, la ritmo 

de la vivo. Oni ĝin vidas en la homo, en la 
birdo, en ĉiu viva estaĵo, en la tuta mondo: 
la patro kisanta ka filon, du kolomboj am
plene kantantaj en la sama nesto, du branĉoj 
de malsamaj 
turo, en ĉio 
Amo.

La ‘amo

venas al ni el la okuloj de 
perfekta, kun kristalecaj 

lumaj perloj. Ĝi estas farita

arboj alproksimigitaj de la na
ci estas la esprima voĉo de la

kiu naskiĝas en la homa koro, 
tiu, kiu ne konas dolorojn por venki; tiu, kiu 
ne atentas la interspacojn por ĵeti sian lumon; 
tiu, kiun oni ne subaĉetas per la oro; tiu, kiu 
estas kapabla je la plej grandaj heroaĵoj: 
la amo larmo, la amo rido, la amo pureco, la 
amo sindonemeco, tiu estas, same kiel la bona 
semo, kiun la benita mano de la Naturo se
mas en la vastega arbaro por fariĝi granda 
arbo fortriĉa kaj plena de la harmonio de la 
bruado de siaj folioj.

Koro; ĝi 
estas dia

la virino 
rebriloj, 

el lumaj

La amo estas la miraklo de la 
estas eklumo farita de du animoj, ĝi 
beno.

Ĝi 
amata, 
kvazaŭ
ĉeloj: ridoj kaj ĝojoj, larmoj kaj doloroj.

Kiam du personoj sin amas reciproke kun 
la tuta forto de sia animo, kun la pureco de 
ĉiuj sentoj, kun la tuta entuziasmo de sia pen
so, inter tiuj du personoj ekzistas nur unu 
maniero vidi, pensi kaj senti, kaj jen kial 
ili vivas la saman vivon, feliĉigitaj de la samaj 
motivoj, malĝojigitaj de la samaj ĉagrenoj.

Se estas inter ili iu ajn psika aŭ intelekta 
malsameco la Naturo egaligas ilin kaj ilin igas 
egalaj je boneco kaj kapablaj je la samaj amaj 
sindonoj.

Sebastião Albuquerque

Olinda—1926.
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BRAZILA KRONIKO
CEARA’ — Fortaleza. Noto pri Espe

ranto aperis en “Correio do Ceará” kaj “Jor
nal do Commercio”.

— S-ro Francisco Faleno, kiu neniam mal- 
kuraĝiĝis, estas nun voj aĝan to-komizo. Dum 
siaj vojaĝoj interne de la ŝtato li ĉiam trovas 
Konvenan okazon por propagandi Esperanton.

SERGIPE. — Aracaju. La revuo “Se
culo XX” publikigis specialan numeron pri 
la morto de nia neforgesebla samideano Aici- 
biades Paes. En diversaj artikoloj ĝi ankaŭ 
parolas pri liaj viglaj laboroj kiel propagan
disto de Esperanto.

Ni esperas ke liaj lernintoj kiuj anko
raŭ loĝas en la ŝtato ne permesos ke ia glora 
“Esperanto-Klubo de Aracajŭ” mortu pro 
manko de gvidantoj.

RIO GRANDE DO SUL. — Porto Ale
gre. Je la 6a de Oktobro, ĉe la sidejo de “Club 
Caixeiral”, okazis la inaŭgura kunsido de 
nova societo por la propagando de Esperanto, 
kiu ricevis la nomon “toud-Brazila Esperan
tistigis”. Tiam enposediĝis la jena estraro: 
Prez., S-ro Benjamin Camozato; vicprez, S-ro 
Viterbo de Carvalho; unua sek., S-ro majoro 
Jose de Carvalho Lima; uua sek., S-ro Nayr 
de Paula; kas., S-ro Ary Zamora; bibi., S-ro 
Josefo Joels; direktoro de la filatelia fako, 
S-ro Julio Bibel Junior.

S-ro B. Camozato faris interesan parola
don pri la progresoj de Esperanto, kiu estas 
multe aplaŭdita de la aŭdantaro.

La grupo dissendis propagandan cirkli 
leron al ia plej konataj personoj loĝantaj en 
Porto Alegre kaj ĝi jam aliĝis al B. L. E.

“Club Caixeirai ' ĝentile cedis al la grupo 
por ĝia sidejo unu el siaj ĉambroj.

.Detale parolis pri la fondo ue 1’grupo la 
ĵurnaloj: “Diario de Noticias”, “Correio do 
rovo” kaj “A federação”. Tiu ĉi publikigis 
ankaŭ bonan artikolon de S-ro Viterbo 
valho.

De la IIa de Oktobro ĝis la 27a 
cembro funkciis kurso de Esperanto 
gvido de S-ro Ary Zamora, ĝi remalfermiĝos 
dum la monato Marto.

Pelotas. Gravan .perdon Ĵus suferis la la
borema klubo “Verda Stelaro” pro la morto 
de la klera kaj senlaca kunbatalanto D-ro José 
Pedro Franz.

MINAS GERAES. — Bello Horizonte. 
Je la 9a de Oktobro okazis ĝenerala kunsido

de Ĉar-

de De- 
sub la

Fi

de “Montara Esperanto-Klubo”, dum kiu oni 
diskutis pri diversaj propagandaj aferoj.

La klubo sendis specialan alvokon al ĉiuj 
esperantistoj loĝantaj en ŝtato Minas Geraes.

Subara. Artikolo sub la pseŭdonimo Frei 
K. Lemos en la ĵurnalo “O Oculo” parolis sim
patie pri la fondo de M. E. K.

KIO DE JANEIRO. — S-ro H. La Fon- 
taine, belga senatano, unu el la reprezentan
toj de Belgujo ĉe la Interparlamenta Komerca 
Konferenco okazinta en la monato Septembro 
en Kio de Janeiro, estas unu el la eminentuloj, 
pri kies simpatio al la problemo de la inter
nacia lingvo la esperantistoj estas tute certaj. 
Al la estraro de ““Brazila Ligo Esperantis
ta”, kiu lin vizitis en hotelo “Gloria”, tiu 
senatano adiaŭante skribis leteron, el kiu ni 
eltiris la jenan fragmenton:

“...Mi tralegis la dokumentojn, kiujn vi 
sendis al mi kaj mi estas feliĉa konstati la 
klopodojn, kiujn vi faras en via vasta lando 
por Esperanto. En Sudameriko, kie la lin
gvo porcugada, kiel la hispana, estas kompre
nataj ĉie, la bezono de iu internacia idiomo 
estas malpli urĝa por la plimulto de la loĝan
taro. Sed la kreskado de la ekonomiaj inter
rilatoj kun la plej diversaj landoj en Eŭropo 
kaj en Azio certe devigos viajn aferistojn uzi 
helpan kaj tutmondan lingvon...”

Tiu klera belga politikiste finas sian lete
ron dezirante plej varme al Brazila Ligo Es
perantista rapidan kaj kiel eble plej komple
tan sukceson en la propagando de la helpa 
idiomo en tiu sudamerika lando. Kelkaj Ĵur
naloj parolis pri tio.

— Vizitis la -sidejon de B. L. E. la klera 
esperantisto el Borto Alegre S-ro Viterbo de 
Carvalho, kun kiu ni multe interparoladis pri 
|a rimedoj akceli la propagandon de Esperan
to en Brazilo.

Li estas unu el tiuj kiuj havas firman fi
don je la proksima finvenko de Esperanto.

— Je la 21a de Oktobro okazis speciala 
kunsido de B. L.E., sub la prezido de S-ro A. 
Couto Fernandes, por honorigi la memoron de 
D-ro Alcibiades Paes.

Parolis en portugala lingvo D-ro Venan 
cio da Silva kaj en Esperanto D-ro Luiz Porto 
Carreiro Neto. Ankaŭ parolis S-ro Augusto Ro
drigues Doria, vicprezidanto de “Centro Sergi
pano”, kiun li tiam reprezentis. Ĉeestis ankaŭ 
multaj neesperantistoj kaj la familio de la 
neforgesebla mortinto.
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— “Virina Klubo” aprobis novan regula
ron. Ĝia nova estraro, kies prezidantino es
tas la tre konata samideanino f-ino Maria 
Luiza Bocayuva, klopodas por ke la nombro 
de ĝiaj aninoj pligrandiĝos.

— Artikoloj kaj notoj pri Esperanto 
aperis en la jenaj ĵurnaloj: “Jornal do Com
mercio”, “O Globo”, “Jornal do Brasil”, “O 
Jornal” “O Paiz”, “A Noite”, “A Patria”, 
“Correio da Manhã”, “Deustch Rio Zeitung” 
haj la ilustrita revuo “Fon-Fon”.

Ni devas speciale citi la jenajn artikolojn: 
“Jornal do Commercio” publikigis tradu

kon de la bonega artikolo de “Heroldo de 
Esperanto” titolita: La Ornormo en Eŭro
po kaj artikolon de S-ro Carlos Bittencourt 
pri la Societo de Geografio de Rio de Ja
neiro, en kiu li simpatie parolas pri la labo
roj de Brazila Ligo Esperantista.

“O Globo” aperigis informojn pri la Aŭ
tuna Foiro de Frankfurt kaj interesan foto
grafaĵon.

“Jornal do Co
“O Jornal”

mmercio”, “Jornal do Bra
sil”, “O Jornal” kaj “O Paiz” aperigis lon
gan artikolon okaze de la naskiĝa datreveno 
de Zamenhof kaj la tri lastaj lian fotogra
faĵon.

“Jornal do Commercio”, “O Jornal” kaj 
“Jornal do Brasil” publikigis interesajn ar
tikolojn pri La Tago de Esperanta Libro.

<•>

NEKROLOGO
Julia Fernandes

“Virina Klubo” funebras kaj kunsentas kun ĝi 
Ii. L. E. pro la morto de la fervora esperantisitino 
Julia Fernandes, ĝia fondintino kaj konstanta zor- 
g antino.

Si fariĝis esperantistino en la jaro 1907, fctam 5» 
aliĝis al la kurso de Esperanto funkciinta en la 
sidejo de “Colomy Club”, la unua malfermita de S-ro 
A. Couto Fernandes en Itio de Janeiro.

Si estis kasistino de Brazila Klubo “Esperanto” 
kaj delegitino de U. E. A. en Rio de Janeiro.

Je la 2* de Aŭgusto de 1912 Si fondis la ankoraŭ 
laborantan Virinan Klubon. Tiu ĉi societo fariĝis 
tre konata en Rio de Janeiro pro siaj konstantaj 
propagandaj festkunvenoj, al kiuj ĉiam ĉeestis anoj 
de B. L. E. kaj de aliaj esperantistaj kluboj.

Si okupis la postenon de unua sekretariino ĝis 
la jaro 1924, kiam Si estas aklamita honora prezi
dantino. Tiel fervore kaj sindoneme Si laboris por 
ĝi, ke oni ne povis paroli pri “Virina Klubo” nd 
pensinte pri Julia Fernandes.-

Si ankaŭ instruis Esperanton en la lernejo “Car
men Silva” kaj en la publikaj lernejoj “Barth” kaj 
"Orsinu du Fonseca”,

Ce Sia enteriĝo ^prezentiĝis B. L. E., B. K. E. 
kaj “Virina Klubo”, kiu ankaŭ en sia lasta kunsido 
aprobis bedaŭran voĉdonon pro Sia morto.

La katolikaj esperantistoj dirigis meson por la 
eterna ripozo de Sia animo.

Ripozu pace!

D-ro Jose* Pedro Franz

Alian gravan perdon suferis la brazila esperan
tistaro.

Je la 10* de Decembro, 65-jaraĝa, mortis la klera 
kaj fervora esperantisto D-ro José Pedro Franz. 
Li estis librotenisto, homeopatia kuracisto, sciencisto, 
poligloto, teozofisto kaj en Pelotas, kie li loĝadis de 
multaj jaroj, li estas tre konata kiel bonkora kaj 
modesta viro.

Li fariĝis esperantisto antaŭ 15 jaroj kaj en 
1920 fondis la grupon “Verda Stelaro”, kies unua 
prezidanto li estis kaj pri kiu li ĉiam zorgis kun 
patra amo.

Multaj notoj kaj artikoloj pri Esperanto li pu
blikigis en la lokaj ĵurnaloj kaj lasttempe en 
“Arauto” kaj en la revuo “lllustração Pelotense”. 
Li verkis kelkajn teatraĵojn kaj en Esperanto la ko
medion “La katino de S-ro Arturo", kiu estas ludita 
en la Teatro 7 de Abril en la jaro 1924 kaj varme 
aplaŭdita.

“Verda Stelaro” kaj kelkaj el siaj lernintoj 
sendis girlandojn kun surkribo en Esperanto.

..Al lia familio kaj la laborema grupo “Verda 
Stelaro” ni sendas sincerajn kondolencojn pro la 
morto de tiu vera apostolo de la ideo de lingvo 
internacia.

Urugvaja Kroniko

Montevideo. — Oni decidis pasigi la li
bertempon dum la varma sezono, konsentin
te la malhelpojn spertitajn por agado, en la 
pasinta jaro. Ĝis revido, do!

Piedra Sola {Tacuanembó) — La 22 an
de Septembro H ertis S-ro Eusebio Quinteros,
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eksvicprezidanto kaj fervora membro de nia 
societo. Lasttempe liaj superuloj translokigis 
lin al la supre nomita loko, kie li estris 
fervojan stacion. Li estis afabla samideano 
kaj plej bona amiko. Pacon al li por eterne!

Paysandú. — Kun la helpo de nia societo 
S-ro E. Rizzano Genta fondis esperanto-gru

pon, alnomitan ankaŭ “Esperanta Junalaro”, 
kies adreso estas: E. Garzon 18.

Ĉe Ateneo estas instruita esperanta kurso. 
“Vivu kresku kaj floru” Esperanto en tiu 
bela enlanda urbo.

Esperanta Junularo.

® ® ® ® ® ®

O ESPERANTO PELO ESTRANGEIRO
Os participantes do 19° Congresso Universal de 

E speranto

Por occasião do 19° C. U. E. reuniram-se em 
Danzig cerca de mil pessoas, vindas de 36 paizes, 
entre as quaes: 5 homens de estado, 53 homens de 
sciendas, 110 professores diversos e pedagogos, uns 
cem funccionarios entre os quaes muitos empregados 
dos correios, telegraphos e estradas de ferro, 23 
advogados e tabelliães, 33 médicos, 14 ecclesiasticos, 
22 redactores e jornalistas, 64 commerciantes, indus- 
triaes, banqueiros, etc., e mais de 150 estudantes.

Uma unica lingua de traducção nos congressos
' internacionaes

No 4° Congresso para a Educação Nova, reali
zado em Loca rno a setembro ultimo, o obstáculo das 
linguas e a necessidade dum idioma auxiliar inter
nacional se fizeram sentir seriamente. Foi resolvido 
utilizar o Esp. como unica Lugua de traducção no 
proximo congresso, que terá logar em Copenhague 
e organizar um grupo de discussão em Esperanto. 
Diversos participantes se comprometteram reciproca
mente a estudar o Esper., afim de poder fala-lo ou 
pelo menos comprehende-lo.

Resolução idêntica foi tomada para o Cong. Umv. 
das Religiões, a effectuar-se a Io de agosto de 1928 
em Haya, para o Cong. Int. da Mocidade Pacifista, 
a 16 do mesmo mez, em Omrner. e para o Cong. int. 
Socia lista-christão, a 1° de setembro, em Docle. -

O Cong. Int. dos Ferroviários Abstinentes, que se 
realizou em julho p. p. em Stockholmo, adoptou por 
unanimidade uma resolução a favor do Esp.

Por occasião do 6° Congr. da Internacional Ope
raria Desportiva, em Helsingfors (Finlandia), o 
ministro do estrangeiro saudou os congressistas de 
differentes nações em finlandez e em Esp., lingua 
auxiliar official do congresso.

O Esperanto nos Correios

Por occasião do 40* aniversario do Esperanto, 
os correios da Russia emittiram um sello artístico 
com a effigie do Dr. Zamenhof, autor desse idioma. 
As sobrecartas officiaes para “cartas fechadas” tra
zem também, ha algum tempo, a inscripção official 
em Esp.

O Esp. nas escolas do territorio do Barre

A commissão Governamental do territorio do 
Sarre, becçào dos Cultos e da Instrucção Publica, 
pubLcou um decreto, em julho p. p., introduzindo o 
Esp., a titulo facultativo, nas escolas medias e su
periores, reco inmenda ndo que o curso deses idioma 
ueverla ser feito com duas lições por semana. O 
mesmo decreto inclue também um curso para pro
fessores primarios.

O Radio e o Esperanto

Em sua reunião annual realizada em Lausanne, 
a Assembléa Geral da União Internacional de Radio
phonia adoptou uma resolução recommendando o em
prego do Esperanto na telephonia sem fio. Até esta 
data já começaram a applicar a resolução de Lou- 
sanne as seguintes estações: Zurich (serie de discur
sos, Copenhague, Kalundborg, Stuttgart, Breslau, 
Barcelona, Radio-Belgique, Bruxeilas (annuncio do 
programma hebdomadário), Koenigsberg, Tallin, Ge
nebra, sem contar todas as estações que dão cursos 
de Esperanto.

Conferencias em Esperanto foram emittidas pe
las estações de Shanghai, Stockholmo, Oslo, Dantzig, 
Varsovia, Brisbane, ao todo dez transmissões, du
rante os últimos quatro mezes de 1927.

/ A estação Radio-Genève transmitte agora novo 
-curso de Esperanto, todas as quintas-feiras; a esta

ção de Nagoya, Japão, emittiu seu primeiro curso de 
Esperanto no Japão, a 20 de Setembro ultimo. A 
de Hamburgo, Harkow, Moscou e Odessa continuam 
suas emissões regulares da lingua auxiliar.

Em sua sessão de 29 de setembro p. p., em Como, 
o Conselho da União Int. da Radiophonia adoptou 
l>or unanimidade uma nova resolução a favor do Esp., 
aa qual extrahimos a passagem principal:

“Considerando que o Esp. constitue poderoso 
meio de intercomprehensão e de approximação das 
nações, o Conselho convida novamente os membros 
da União a dar a mais seria attenção a essa lingua 
e principalmente a conservar seu ensino nos program
ma s respectivos.

“Lembrando a resolução da Assembléa Geral de 
12 de maio, em l^ausanne, o Conselho recommenda 
aos membros dirigir-se ã Commissão Int. de Esp., 
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em Genebra. — em contacto com o Secretariado da 
União Int. de Radiophonia — a qual se poz á dis
posição das estações para indicar-lhes collaborado- 
res esperantistas locáes e que está prompta a publi
car igualmente um horario internacional das emis
sões em Esp. para facilitar o successo do emprehen- 
d imento.

O Esperanto ao serviço da sciencia

O emprego do Esperanto se accentua nos meios 
scientificos japonezes. Recentemente a Universidade 
de Nagasaki commissionou o Prof. Dr. Hazlme Asada 
para fazer na Europa um inquérito sobre os differen- 
tes methodos da applicação da medicina legal. O 
prof. Asada só se serviu do Esperanto para se fazer 
coinprehender nessa viagem. Nesse idioma fez va
rias conferencias em diversas cidades da Europa e 
ficou encantado com os resultados obtidos. Um chefe 
de secção do ministerio japonez das communicaçoes. 
o Prof. Dr. Ossaka, fez a mesma experlencia na Eu
ropa, com os mesmos resultados satisfactorios.

O Esperanto no ensino

O Instituto Meschini, que tem escolas em todas 
as cidades da Italia, incluiu o Esperanto no seu 
programma. -

Em obediencia ã recon) mend ação feita por de
creto especial do ministerio prusso da Instrucção Pu
blica, em 1922. o gymnasio de Sprottau. na Silesia, 
introduziu o ensino do Esperanto nas tres classes 
superiores.

O commissario do povo armenio em Erivan auto
rizou a introducção do Esperanto em todas as classes 
superiores das escolas complementares.

O Espera nto tuis est raslas de ferro japonczas

App&receu recentemente no Japão unia obra que 
demonstra como se usa cada vez mais o Esperanto 
naquelle paiz. O ministerio das estradas de ferro 
editou em Esperanto um bello volume artístico so- 

bre o Japão, destinado a facilitar as viagens ôquelle 
paiz, fornecendo aos estrangeiros todas as informa
ções utela.

O Esperanto tio turismo

Os escriptores de turismo continuam a publicar 
prospectos. etc., em Esperanto. Ultimamente as ci
dades de Budapest, Albert ville (Alta Saboia), Nor- 
deme.v-Bains (Allemanha), Padua, Colonia (segunda 
edição), W-iesbaden (segunda edicio) e Zutphen (Pai- 
zes-Baixos) editaram guias no idioma internacional. 
O Centro Turístico “Cedok”, de Praga, fez o mesmo 
para tornar conhecida aos estrangeiros a região do 
Tatra.

O Esperanto na estenographia

O Dr. F. von Kunowski. o conhecido campeão 
duma verdadeira estenographia popular e uma das 
figuras mais notave;s entre os creadores allemães 
de estenographia, publicou ha pouco tempo um pro
jecto muito interessante de estenographia interna
cional. Para facilitar a diffusão de suas ideaes atra- 
vez do mundo o autor se serviu do Esperanto em sua 
publicação.

Após uma discussão em Esperanto, resumida em 
francez, o congresso internacional de estenographia 
de Bruxellas adopton unanimemente o voto seguinte:

"Para auxiliar a dif fusão normal do Esperanto, 
é de desejar que todas as organizações esperantistas 
incitem seus membros ao estudo da estenographia 
esperantista e se esforcem por criar em 8eu seio um 
núcleo de estenoeraphos esperantistas.”

Por sua participação na exposição, a Associação 
Internacional dos Esperantistas Estenographos obte
ve uma medalha de ouro. Além disso, a commissão 
conferiu uma medalha de bronze ao sr. A. Lefèbvre, 
autor da adaptação do systema francez Aimé-Paris 
ao Esperanto. ’ • .

(Traduzido do "Serviço Internacional de Es
peranto”, boletim de informações da Commissão in- 
ternac onal desse idioma, com séde em Genebra).

® ® ® ® ® ®

ASTAMECO

Mi iris al la lito. Ijsi lampeto el “andi- 
roba”:oleo brulis sur krude laborita benko, 
apud la hamako.

La dormemo ne venis, ne povus veni, tuj. 
Plej diversaj imagaĵoj dancadis en mia cerbo, 
kun frenezaj turniĝoj. Mi estingis la turn
iĝantan lumon, kiu ŝajnis helpi ilian danca
don pro la moviĝemeco de la flamo, kiun ne
niu vitrocilindro tenis fikse. Sed, en la mal-

(ALBERTO RANGEL)

lumo, la cerbo estis kvazaŭ lumigita. La ima
gaĵoj malpliiĝis nombre, sed ricevis pli da 
reliefo. La mortigisto ĝin tute plenigis.

Neniam antaŭe en mia vivo mi troviĝis 
en tia situacio. Mia kuraĝo, kiun la interno 
de Atato Amazonas igas kutimo, — ĉar ĝi 
eliminas la malfortulojn aŭ havigas al ili 
kontraŭstaron energion, cetere senmeritan 
pro la neceso de memkonservado —, ŝancel
iĝis antaŭ tiu tute speciala gastinvito.

Makio estas, ke mi troviĝis sub la mano
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de “Flor dos Santos” (1). Sub lia tegmento 
mia dormo obeus lian volon; en lia bestoka- 
verno mi kuŝis senpove. Kial mi ne malak
ceptis tiun gastadon? Kiu altrudis al mi 
tiun ĝenan timsituacion? En momento de ne
retenebla spirito-malforteco mi faris al mi 
mem stultajn riproĉojn: “Mi devus reveni! 
Mi devus reveni! Por kio resti?... Situacio 
malagrabla... memvola... evitebla...” Kaj 
ŝajnis, ke mi ja eldiris tiujn vortojn, kiuj es
tis nur presitaj sur la negativa parto de la 
cerbo.

Fine mi sentis, ke la palpebroj ne plu 
sin forpuŝas, sed ekkuniĝas. Kaj la potenca 
dormemo estis venkonta ĉion, atinginte per 
fina atako la kontraŭstarantan centron, kiam 
brueto ĉe la pordo min tute vekis. Mi vidis 
kun la helpo de la malforta lumo de 1’stel- 
plena nokto viron enirantan: “Flor dos San
tos”! Mi rimarkis, ke li uzas singardon, ke 
li tordfleksas la korpon por fari al si trairon 
tra la nur duone malfermita pordo.

Mi ne elmoviĝetis, sed mi havas la impre
son, ke mi eksaltis. Interna vegeta fenomeno, 
la sangirado estas reala; sed, nur en tiu mo
mento mi rimarkis ĝin, ĉar tiu fluidaĵo hal
tis glaciiĝinte. Teruregita, mi volis ekkrii. 
Mi kontraŭstaris... Ĉu kontraŭstari?... Mi 
rigardadis plu, senkapabligita. “Flor dos San
tos” ĉiam pli singardis, antaŭenpaŝante. Evi
dente li kredis, ke mi dormas. Miaj okuloj 
certe estis teruraj, elsaltintaj el siaj kavoj 
kiel tiuj de la sufokitoj. La gorĝo, kunti
rita, tralasus neniun ekĝemon. Ĉio en mi eksci
tite atentis la strangan vizitanton. Mi ne po
vas diri, ke tiam mi pensis, ĉar la pensoj ne 
tute formiĝis kaj en konfuzego provadis elŝo- 
viĝi, kiel teruritaj homoj sin premas ĉe la eli
rejo de brulanta teatro.

La bandito alproksimiĝis pli kaj pli sin
garde. Per unu el siaj manoj li tenis pintan 
tranĉilon, kiu ekbrilis al miaj okuloj kvazaŭ 
ĝi jam enprofundiĝus en mian senspiran brus
ton, enpuŝita de lia rapida mano. La ŝtalarm- 
ilo, kiun mi rekonis, naskis en miaj muskoloj 
la mortomalvarmon, aŭ plibone, la mortoma 1- 
varmojn. Ĉar tio, kio min glaciiĝis, estis sen
difina ailo da frostsensacioj. Fariĝis, tiam, 
kompleta malordo en mia personeco. Senmove, 
mi tamen sentis min forglitanta tra malvar

A •
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mega. abismo. La teruro, la rigidiga malku
raĝo estis atinginta la plej altan noton de sia 
nedeĉifrebla skalo. *

“Flor dos Santos” haltis ĉe la benko. Mi 
vidis, ke li tien kuŝigas la tranĉilon. Per ra
pida ekrigardo mi recertigis al mi, ke li lasis 
tie la armilon kaj returnen iras al la pordo. 
En momento mi komprenis ĉion.

La koro rekvietiĝis siajn rapidajn batojn. 
“Flor dos ‘Santos” estis ankoraŭ elironta, kaj 
mi j/am estis vidinta la tabakrulaĵon kaj la 
tranĉilon por ĝin dispecetigi; ĉion li alportis 
al mi, instigite de la kora, patra zorgemo al 
tiu, kiun li gastigis.

Mi glitpasigis la manon sur mia frunto; 
tiu ĉi estis gutkovrita, kvazaŭ mi estus restin
ta sub la roso la tutan nokton. '

Matene “Flor dos Santos” donis al mi ka 
fon. Li petis de mi senkulpigon pro la nebona 
kvalito de la sukero, kiu estis nerafinita, kaj 
demandis, fingromontrante la tabakrulaĵon 
sur la benko:

— Ĉu la tabako plaĉis al via sinjora 
moŝto?

— Ho, jes, tre! — mi respondis.
Mi demandis, ĉu li mem ĝin plantis.
— Ĝin mi eltranĉis el tiu ĉi.
Kaj, montrante 'aron da sekaj folioj kon

servataj sub la pajla tegmento, la hommorti 
gisto, ridante, aldiris:

— Jes, sinjoro, mi mem ĝin plantis. Kiu 
alia povus esti?

La tigro estis gastama kiel orientano. 
Hundo, liu noktogardanto, karesema kaj fava, 
preterfrotiĝis itter miaj kruroj.

— For, “Vulpo”! For!
Kaj la enlandido, respektema kiel arabo, 

forpelis la beston, por ke nenio, eĉ la karesado 
de la hundo, ĝenu la gaston.

La malbonfarinto, kiun la homa leĝo io
nis en rifuĝo, plenumis en sia rifuĝejo dian 
leĝon. La militkrimulo estis patriarko...

FA la verko “Interno Verde — “Verda In
fero”, — esperantigis.

(1) Signifas “Floro de la Sanktuloj”: la 
banditoj donas al si ofte la plej dolĉajn nomojn! 

La Trad. PORTO CARNEIRO NETO
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Ni ricevis kaj tre dankas:
ILUSTRITAJ RAKONTOJ. Kun deman-r l

daroj de A. .Kenngott, A. M. Tre. bona lernoli-. 
bro por mezinstruado. Ĝi estas eldonita de 
“Belga Esperanto-Instituto” (Koopera Socie
to). Kleine Hondstraat, 11, rue du Petit Chien. 
Antverpeno. Belgujg.

GVIDLIBRETO DE WIESBADEN. Nova 
ilustrita' 18-paĝa gvidlibreto eldonita de la
Urba Oficejo por Trafiko en “Wiesbaden” 
(Stádtisches Verkehrsbüro). Ni ĝin ricevis pere 
de S-ro Ludwig Jstel, delegito de U. E. A., 
Webergasse 16/1, Wiesbaden, Germanujo. Petu 
'iiii.

DU-LINGVA LIBRARO N-ro 6. Serio Es- 
peranta Germana. IlumoP de 1’mondO en Espe
ranto. La ŝerco, sprito kaj anekdoto de diver
saj popoloj en Esperanto kun acompananta 
germana teksto kaj lingvaj klarigoj. Prilabo
ris D-ro Emil Pfeffer, gazetara gvidanto de 
Aŭstria Esperanto-Delegitaro. Tagblatt-Biblio- 
teko. Steyrermühl — Eldonejo. Vieno I Woll- 
:eile 20 Aŭstrujo. Prezo: 0,50 Gmk.

NATURSCIENCO, MOND KONCEPTI), 
RELIGIO. Konstruŝtonoj por natura funda- 
nientigo de 1’Dio-Kredo de D. Dr. Med. Dr. 
phil. Joannes Reinke, profesoro je la universi- 
lato Kiel. El la germana originalo tradukis 
Uvvald Brenken. Oberlehrer, kun enkondukaj 
voltoj de Prof. A. Dombrowski kai antaŭpa
rolo de rtradukinto. Eldonita de Katolika 
Mondo. Koeln — Lindentbal.

ESPERANTO KATALOGO. Julio 1927. 
Rudolf Mosse. EsperantoAbteilung. Berlin. 
*S'T^ li), Jerusalenier Str. 46-49 Germanujo.

PREZARO de “Hungaria Esĵierantista 
Societo Labori sta-Librovendejo”. Budapest 
VIII. Vozsef-Korut 9. Szam, J. Emele/ 3, 
ii angariando.

\ CHIAVE
ta ŝlosilo por italoj, eldonita de

l S. Vito al Tagi ia mento. Prezo:-0130
ESPERANTO -SCHLÜSSEL. 

ŝlosilo por germanoj, eldonita de 
Verlag Ellersiek & Borel G. m. b. 
S. IV. 67, SVilmsstr, 5.

PREZARO-KATALOGO pri esjieralitaĵoj

DELVESPERANTO: Esperan-
A4 Pade t. 
liro.
Esperanta 
Esperanto
ti. Berlin * - ■ r

de Firmao Hermann Rohlich.
(Kblonz a V. Ĉclioslorakujo. Januaro 1927/
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ESPERANTO. 50 MODELAJ LETEROJ 
PRI KOMERCA KORESPONDADO. Tradu
kita de prof. Paul Christaller. Eldonejo de 
Wilhelm Violet en Stuttgart. Prezo: 75 Pfg. 
La samaj leteroj 1-50 aperis em sama eldonejo 
ankaŭ en la lingvaj germana, angia, franca, 
hispanaj rusa, itala, sveda kaj portugala.

INTERNACIA DIALOGARO. Originale 
verkitaj dialogoj de diverslandaj aŭtoroj. 
Tiu libro bonege taŭgas por kursa legaĵo. 
Eldonita de “Belga Esperanto-Instituto”. 11 
Kleine Homi straat. Antverpeno. Bclgujo.

Prezo: 0,25 dolaro.
ŜLOSILO DE ESPERANTO EN JUDA 

LINGVO. Laŭ la iniciato de Internacia Cen
tra Komitato eldonita de J. tapiro, Lipowa 33, 
Bialystok, Polujo. Tradukita de I. Lejzerowicz. 
L. K. 44 paĝoj kaj kovrilo. Prezo: 0,20 Sv. fr. 
aŭ egalvaloro.

TARIFO KAJ LIBRO—KATALOGO. Nu
mero 4. Okt. 1927. Heroldo de Esperanto. La 
Presejo de Heroldo liveras ĉiuspecajn presaĵojn 
por samideanoj, grupoj k. a. Horrem bei Koln. 
Germanujo.

DANCO DE SKELETOJ, de Ujaku Akita. 
Tiu ĉi verketo enhavas la tradukon de tri dra
moj (“Fonto de Sudroj”, “Danco de Skeletoj” 
kaj “Nokto de Landlimoj”) verkitaj en japa
na lingvo de S-ro Uĵaku Akita, kiu estas unu 
el la plej progresemaj unuarangaj verkis
toj en Japanujo. Ni rekomendas al niaj sa
mideanoj la legadon de tiu ĉi tre interesaj tea
traĵoj, kiuj estas tradukitaj esperanten de 
Hajime Ŝuzin kaj Kaname Susuki. Akirebla 
ĉe “Japana Esperanto Instituto”, Tokyo, Uŝi- 
gomeku, Si n'Oguita mu ĉi III-14. Japanujo.

Prezo: 1,25 Sv. fr.
TORQCAY. La juvelo de Suda Britujo. 

Gvidlibreto eldonita de la Torquay Publici ty 
Committee & Turisma Servo de U E. A.

ENKONDUKILO en la fundamentajn re
gulojn de la mondlingvo Esperanto. Eldonita 
de “Esperanto-Junularo”. A. Neu port, TVe- 
dellŝtr. 17, Leipzig N. 23, Germanuja. Prezo: 
Po. 2 ekz. kostas 1 resp.-kupono.
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^A PRENDA EL ESPERANTO EN SU 
CASA! Propa gand folieto eldonita de “Argen
tina Esperanto Asocio” — Carlos Pelligrini, 
238. Buenos Aires. Argentina.
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M0ND0TEATR0 KAJ ESPERANTO
Per klopodoj de s-no Hermstadt-Oettingen kaj 

Dir. Flatauer en Berlin estas atingita bela sukceso.
S-ro Rickelt, La prezidanto de Internacia 

Unio de Teatristoj, skribis al s-ino Herrnstadt-Oet- 
tingen sekvantan leteron:

Tre estimata sinjorina moŝto’ Nuntempe mi 
troviĝas ĉi tie en Svislando en somera refreŝigejo 
kaj ĵus legis pri la Espera nto-kongreso en Danzig 
Tial uii ne volas preterlasi, sciigi al vi. ke dum la 
Mondoteatra Kongreso en Paris mi detale parolis 
kun Firmin Gĉmier pri la ideo, en la venonta somero, 
dum la mondoteatraj festludoj, okazontaj en Paris, 
aranĝi prezentadon en Esperanto tiamaniere, kiel 
ni priparolis tion ĝiatempe: aktoroj el la plej di
versaj nacioj ludu klasikan aŭ modernan teatraĵon 
(kiu devas esti ĝenerale konata) en Esperanto. çMi 
supozas, ke ĉi tiu afero estos interesa por la kon
greso kaj sendube estos unu el la plej bonaj propa
gandoj por Esperanto. La teatrado kaj la koncernaj 
artistoj de la diversaj nacioj devus esti elektataj 
kiel eble plej baldaŭ. Mi esperan, ke la necesaj 
paŝoj estos farataj de ni komune.

Ĉu ĉe tiu ĉi okazo mi rajtas peti, sendi al mi 
en mian someran refreŝigejon lernolibron de Espe
ranto?

Kun plej bonaj salutoj 
via Rickelt.

P. S. Gĉmier estas entuziasmigita pri la ideo.

S-ro L. BOSZORMÉNYI, Debrecen, str. Milklús 
H ungarujo, interŝanĝas brazilajn PM. per kun-V 

garaj PM.
BERGER BERTALAN. Rio de Janeiro, Praça 15 

de Novembro, IOI, 2° andar. Brazilo. — deziras 
interkorespondi kun gesamideanoj per P. I. K. kun 
la tuta mondo, ĉiam respondos, almenaŭ unufoje.

GERMANUJO, 180 fervoraj novuloj ĉe grupestro 
B. Les Fiedler, SchiUerstr. 15 III, Brest aŭ 13, de
ziras interŝanĝi poŝtmarkojn, ili. poŝtkartojn kaj 
aliaĵojn ĉiulande. Respondas tuj kaj. ĉiam.

Esperanta Gazetaro
- .. &. < /óZtT’ '£• viii -, j

LA ETULO. Monata gazeto ilustrita por 
geknaboj. Redaktejo: 55, Rue de Vaugirard-

Rabatoj : 2 enpresoj 5 °)°, 
enpresoj 20°!°.

Procento al la anonckolektantoj
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VI. Prancu jo. Jarabonprezo; 5 fr. 
monunio.

Paris
samvalora

HUNGARA HEROLDO. Esperanta Re 
vuo. Responda redaktoro kaj eldonisto: Ko- 
kenv Lajos: Budapest. X., Pongrdc*utc. Huu 
garujo. Jarabonprezo: P 7.

LIBERO. Organo de Sankoo Esperanto 
Grupo. Redaktejo: Daisankôtdgakkô. Jouda, 
Kioto. Japanujo.

LA NOV-SALEM-LUMO. Gazeto eldonita 
de la amikoj de la Nov-Salem-Evangelio. Eldo-
nejo: Neu-Salems-Verlag. Bietigheim. 
temberg, Germanujo.

eliras kiel bele aranĝitaj kajeroj unu-ĝis

Unu numero ampleksas 6£ paĝojn.
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Serio de 10 numeroj, afrankite sendata, kostas
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KUDOLF MOSSE ESPERANTO-FAKO

^•-4 r#•-
Jerusalemer Str. 46-49. Berlin sw. 

Germanujo.
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Encontram-se livros em e sobre o Esperanto ne 
Papelaria Confiança; á Rua dos Andradas, 6i
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Tarifo por anoncoj

3

1 Ph&o J- Jt! - 30 Fr. svisai
f 'j • w• j f y ■< ' 20 Fr.

tá ” . 12 Fr.
1Á ” <8 Fr. 9f

1/16 ” . 4 Fr. V

. 50$00<

. 30^00
18$00'
10$0ĉ’
5$0(r

IO0’0. 6i 7

20a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO

11. Kleine Hondstraat, rue du Petit Chien, 

Antverpent.

KOTIZAĴO: 25 SVISAJ FRANKOJ

Frua enskribo »stas rekomendata.
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